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Numer sprawy: 7/PN/18 
                                                                                                                          Załącznik nr 5 

 
 

PROJEKT                                                                                                      PROJEKT 

UMOWA  Nr ......../...../2018/DOS 

zawarta w Zamościu  w dniu  ....................2018r. pomiędzy Zamojskim Szpitalem Niepublicznym Sp. z 

o.o. w Zamościu ul. Peowiaków 1, NIP 922-26-93-037, REGON 951217536 , zarejestrowanym w 

Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy  KRS nr 

0000219506, kapitał zakładowy: 13.368.500 PLN, reprezentowanym przez : 

mgr inż. Mariusz Paszko – Prezes 

zwanym w dalszej części „Zamawiający”, a: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

, reprezentowanym przez 

1……………………………………….– ………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 
Podstawą zawarcia niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, jest wybór najkorzystniejszej oferty w 

przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej  niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: Poprawa bezpieczeństwa 

danych medycznych i wdrożenie e-usług dla pacjentów w Zamojskim Szpitalu niepublicznym Sp. z 

o.o. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa sprzętu komputerowego , zwanego łącznie w dalszej 

części Umowy „Przedmiotem Umowy” lub „Sprzętem”, zgodnie z ofertą  Wykonawcy  stanowiącą 

załącznik nr 1 do Umowy, (zadanie 1  lub   2 ) 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczy sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, 
nieobciążony prawami osób trzecich oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach 
targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełniający 
normy bezpieczeństwa i wymagania techniczno-funkcjonalne,  dopuszczony do obrotu na terenie 
RP oraz zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 
do Umowy, w tym w szczególności zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ  i integralną jej część.  
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§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, w dzień roboczy w godzinach od 9.00. 
do 15.00, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj . do dnia ……… 

2. W terminie realizacji Wykonawca musi uwzględnić czas niezbędny na przeprowadzenie odbioru 
dostarczonego sprzętu, w szczególności czas niezbędny do przeprowadzenia procedury odbioru 
dostarczonego sprzętu zgodnie z § 3.  

3. Za dzień realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego 
Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, chyba, że inna data zostanie wskazana w protokole. 

§ 3 
Warunki dostawy i odbioru 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu 

wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Przedmiot Umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i 

ryzyko na adres zamawiającego. 

3. Dostawa sprzętu nastąpi w opakowaniu fabrycznym odpowiadającym właściwościom sprzętu, 

zapewniającym jego całość i nienaruszalność. 

4. Dostawa Przedmiotu Umowy obejmuje: transport do Zamawiającego, koszty załadunku oraz 

rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym . 

5. Wykonawca, przy dostawie dołączy do Przedmiotu Umowy dokumentację obsługi w języku 

polskim. 

6. Wykonawca ubezpieczy Przedmiot Umowy do momentu przejęcia go przez Zamawiającego 

protokołem odbioru końcowego. 

7. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego bez 

zastrzeżeń przez przedstawicieli każdej ze Stron.  

8. Odbiór Przedmiotu Umowy polegać będzie na sprawdzeniu jego zgodności z wymaganiami SIWZ, 

kompletności i stanu. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył sprzęt  niezgodne ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i złożoną ofertą, lub że sprzęt jest niekompletny, 

lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru, sporządzając 

protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do 

dostarczenia Przedmiotu Umowy zgodnego ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i 

złożoną ofertą, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie 

dłuższy jednak niż 7 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona. 

10. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakościowym wad w dostarczonym sprzęcie 

Zamawiający nie dokona odbioru o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę z podaniem  

przyczyn odmowy odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu. W tym przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany sprzętu na wolny od wad najpóźniej w terminie 7 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

§ 4 
Wynagrodzenie, termin i warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy 

wynagrodzenie w kwocie : ………………..…. zł  brutto (słownie: …………………) w tym wartość 

podatku od towarów i usług: …………….…… zł według stawki …... % oraz wartość netto: 

……………..……… zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą Przedmiotu 

umowy na miejsce  wskazane przez Zamawiającego w tym m.in wartość licencji, oprogramowania, 

opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, wszelkie podatki, cła. 
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3. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 1 płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury VAT, 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę,  przelewem na konto wskazane na fakturze.  

4 Zapłata za fakturę VAT nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej  faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego. 

§ 5 
Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy na 

zasadach opisanych poniżej.  

2. Gwarancja udzielana jest w ramach Wynagrodzenia, a Wykonawcy nie jest należne jakiekolwiek 

dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych.  

3. Gwarancja producenta na sprzęt komputerowy udzielona jest na okres ………….. miesięcy 

[uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy]począwszy od Odbioru Przedmiotu Umowy.   

4. Gwarancja na Przedmiot Umowy, z wyłączeniem sprzętu o którym mowa w ust 3, będzie 

świadczona zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, licząc od dnia podpisania przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

5. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki, wady oraz 

uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania ze sprzętu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń pod numerem tel. ...................... lub na 

numer faks: ..................... a także na e-mail: ...................  w dni robocze od godziny 8 – 15;. 

Obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim; 

7. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku 

konieczności wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zapewni na własny koszt 

odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. Ze względu na obowiązujące 

przepisy związane z ochroną danych osobowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wymontowania i zatrzymania dysku twardego lub innych nośników danych w przypadku 

konieczności wykonania naprawy w zewnętrznym serwisie Wykonawcy. 

8. Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących 

czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy. 

9. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez 

Wykonawcę na nowy, wolny od wad. Uszkodzony nośnik danych nie podlega zwrotowi 

Wykonawcy. 

10. Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi serwisu gwarancyjnego będzie posiadała 

dokument tożsamości i pisemne upoważnienie  wystawione przez Wykonawcę oraz będzie 

zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ruchu 

osobowego i materiałowego. 

11. Wykonawca zapewni materiały, sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania serwisu 

gwarancyjnego na własny koszt. 

12. Z zastrzeżeniem ust. 9,  części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług 

serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się bezpośrednio odebrać od Zamawiającego i 

zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

13. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją w wyznaczonym 

terminie lub sprzecznie z warunkami gwarancji, Zamawiający  może usunąć je na koszt 

Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, z zachowaniem swoich 

praw wynikających z gwarancji, chyba że działanie Zamawiającego lub osoby trzeciej spowoduje 

uszkodzenie naprawianego sprzętu. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia 

Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy 

o tym fakcie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, 

wymiany na nowe urządzenie itp.), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić 

Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu 

wykonania tych prac. 
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14. W razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego urządzenia, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty 

wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 14 dni 

kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia 

na nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo. 

15. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez 

producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji 

udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji przyznają 

Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

16. Czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Wykonawca dostarczy zamawiającemu 

sprzęt zamienny jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni. 

17. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o 

czas trwania naprawy. 

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów prawa o rękojmi za wady. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, 

Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych.  

19. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli  Przedmiot Umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo 

wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).  

20. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady na cały  Przedmiot Umowy w 

okresie 2 lat od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru 

końcowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy okres udzielonej gwarancji na 

……….………………………… [uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy] jest dłuższy niż 2 lata, to 

okres rękojmi na cały Przedmiot Umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji. 

§ 6 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości Umowy określonej w § 4 

ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po 

terminie, w którym miała być dokonana dostawa, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

3.Zamawiający może naliczyć kary umowne: 

➢ za zwłokę w usunięciu awarii, uszkodzenia, dostawy sprzętu zastępczego za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,5 % wartości jednostkowej brutto sprzętu 

komputerowego podanego w formularzu ofertowym. 

➢ w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy w określonych terminach z naprawy 

gwarancyjnej lub dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający na własny koszt wykona 

ww. usługę i obciąży pełnymi jej kosztami Wykonawcę.  

4. Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.  Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych, z tytułu zwłoki w zapłacie za fakturę. 

 

§ 7 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku: 
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1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z 

obrotu urządzeń lub podzespołów); zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz 

obniżenia parametrów technicznych i jakościowych zaoferowanego Przedmiotu zamówienia,  

2) obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu  wskazanego w ofercie 

Wykonawcy z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego 

producenta lub autoryzowanego polskiego przedstawiciela, dopuszczalne jest dostarczenie 

przez Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych niż wynikające z oferty. W 

takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo przedłożyć 

Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta o niedostępności 

zaoferowanego sprzętu oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia 

wymagania określone w SIWZ w zakresie takim, w jakim były wymagane dla pierwotnie 

zaoferowanego sprzętu); zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia 

parametrów technicznych i jakościowych, 

3) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego sprzętu  Zamawiający 

dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu  

produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu 

zastępowanego, rekomendowanych przez producenta lub Wykonawcę w związku z 

ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo 

przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (informacja producenta lub Wykonawcy o 

wadzie oferowanego sprzętu lub oprogramowania oraz dokumenty potwierdzające, że 

oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w SIWZ w zakresie takim, w jakim były 

wymagane dla pierwotnie zaoferowanego sprzętu); zmiana nie może spowodować 

podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych i jakościowych, 

4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację Umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment 

stanowiący przedmiot umowy. Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie 

odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość  

zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w 

odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w 

życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług, 

5) wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na realizację Umowy 

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas usunięcia tych przyczyn. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

4. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

za zgodą obu Stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 

ustawy. 

§ 8 
Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania przez niego części Umowy, zgodnie z zaawansowaniem prac. 

Wynagrodzenie zostanie określone i wypłacone na podstawie protokołu spisanego przez Strony. 

3. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej w przypadku, gdy:  

1) zwłoka w wykonaniu  Przedmiotu Umowy  trwa dłużej niż 30 dni, 

2)  jeżeli zwłoka w usunięciu stwierdzonych wad trwa dłużej niż 7 dni licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie tych wad, 
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3) Wykonawca dopuszcza się istotnych zaniedbań w sposobie wykonania Przedmiotu Umowy, w 

tym wykonuje Umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej 

jakości lub terminów określonych w § 2 ust 1 oraz w § 3 ust. 9 o 10 Umowy, 

4) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia 

wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy; 

4. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od Umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

6. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych. 

7. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami niezbędnymi do prawidłowego 

zrealizowania dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez 

odstąpienie. 

§ 9 
Osoby do kontaktów 

 
 
Do kontaktów niezbędnych w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy wyznaczone zostały następujące 
osoby: 
1. ze strony Zamawiającego:  

- …………………………e-mail:  ………………@............ tel.  ………………….. 
2. ze strony Wykonawcy:  

-  - …………………………e-mail:  ………………@............ tel.  ………………….. 

 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej 
wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w 
sprzeczności z postanowieniami Umowy. 

3. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z wykonania postanowień Umowy, Strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, a 
także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

5. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

6. Integralną część Umowy stanowią: 
1) Załącznik Nr 1: Oferta Wykonawcy; 
2) Załącznik Nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 

  WYKONAWCA:                                                                                                          ZAMAWIAJĄCY: 
       

 
 


